Zpráva z jednání výstavní komise a komise pro rozhodčí exteriéru FCI – Paříž 1.a 2. 2.2014

ZASEDÁNÍ VÝSTAVNÍ KOMISE FCI
A KOMISE ROZHODČÍCH EXTERIÉRU FCI
konané ve Francii v Paříži, ve dnech 1. a 2. února 2014
Zasedání se uskutečnilo v prostorách Francouzského Kennel Klubu za účasti 23 zemí.
Program byl rozložen do dvou dnů,
1.2.2014 dopoledne – výstavní komise
1.2.2014 odpoledne – komise rozhodčích exteriéru
2.2.2014 Společné zasedání obou komisí

1.2.2014 – Výstavní komise
Program dle předem stanovené a schválené agendy. Zahájení a přivítání účastníků se
ujal president komise p.Leif Herman Wilberg
1. Plnění usnesení ze zasedání Cartageně


Otázka vystavování kupírovaných jedinců bude předmětem jednání generálního
zasedání FCI v Budapešti. (Splněno)
 Vytvoření formuláře pro hodnocení úrovně organizace svět.výstav a výstav
jednotl.sekkcí. Formulář vyhotoven a schválen. Je k disposici na FCI a slouží
poradcům pro konečné hodnocení výstav, aby zprávy byly srovnatelné a
komplexní. (splněno)
 Oběžník FCI Vystavovatel odpovídá na výstavě za zajištění pohodlí a dobrých,
resp.vyhovujících podmínek pro psa. Je zakázáno vystavovat psy situacím, které
ho mohou ohrozit na životě a nebo být pro něho nepohodlné, jako např. ponechání
psa v autě za horka a nebo naopak za chladného počasí, nevhodné nebo kruté
zacházení apod. Porušení tohoto požadavku může vést k zákazu vystavování na
této výstavě a nebo i dalších výstavách. (splněno)
 Certifikát o splnění zkoušek agility a obedience neopravňuje do zařazení
v pracovní třídě.
 Muli-CACové výstavy – problematika bude na programu zasedání generálního
prezídia FCI (splněno)
 Vodítko - manuál pro organizování světových a sekčních výstav – formulář
hotov (splněno)
2. Pozornost oběžník FCI
 Změna pracovního certifikátu – použití nového formuláře
 Pro oprávnění pro zařazení do tř.šampiónů na MVP platí pouze národní
šampionát podmíněný nejméně dvěma CAC v daném státě.
 Cirneco dell´Etna může být, na základě certifikátu, zařazen do pracovní
třídy počínaje 1.1.2014
 Nová přihláška pro organizování WDS.
3. Přeřazování psů z jedné třídy do druhé na MV
Problém nastává zejména na dvoudenní výstavách v průběhu jednoho víkendu,
(např.pes získá poslední CAC pro udělení tit.v sobotu a majitel psa jej chce přeřadit
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následující den do tř.šampiónů). Ne všechny země jsou schopny zabezpečit, že pes má
hned následující den platný oficiální certifikát se záznamem tit.v PK. Je třeba dodržovat
nařízení o tom, že není možno měnit třídu v době, kdy katalog je již zveřejněn. Do
proposic je třeba uvést, že platí stav v době uzávěrky. Tzn., nemá-li pes do tohoto data
vystaven certifikát, nemůže být zařazen ve tř.šampiónů.
4. Proplácení nákladů rozhodčím při posuzování v Anglii.
Je potřebné tento problém vyřešit na společném zasedání obou stran. Toho času to je
věc vzájemné dohody každého organisátora výstavy.
5. Zrušení povinnosti organizovat soutěže Obedience v průběhu Světové výstavy
 pokud se organizují WDS EDS, může se a je to i vhodné, současně pořádat
soutěže Agility a Obedience, což je výhodné i finančně vzhledem k pronájmu
prostorů, získání sponsorů, i účast vícero diváků. Při samostatném pořádání je to o
mnoho náročnější, nicméně konečné rozhodnutí je však na komisi pro Obedience
6. Program výstavy musím být rozhodčím k disposici.


Seznam plemen a program výstavy doručit rozhodčím min. 3 dny před výstavou.



Výstavní výsledky zveřejňovat na Internetu neprodleně po skončení posuzování
plemene.

7. Proč nemá FCI všeobecné nařízení pro vystavování kupírovaných jedinců, které by
platilo pro všechny členské státy. Velmi dlouhá a vzrušená diskuse k tomuto tématu.








Podle zákonů EU je výstava komerční aktivita a jako taková by měla být dostupná pro
každého (podnět Belgie)
Celosvětovým trendem je zákaz kupírování
Zákony jednotlivých zemí jsou nadřezeny reglementům FCI
Silná mediální propaganda stran zelených, presentující chov čistokrevných psů jako
projev krutosti na zvířatech, a toto hnutí výrazně ovlivňuje veřejné mínění na celém
světěIniciativa zaznamenaná ve vícero zemích „Máme rádi zvířata – nemáme rádo
chovatele…!“
Presentování videí o krutosti kupírování, zavírání psů na výstavách do klecí, používání
tenkých vodítek…
Naší nynější úlohou je být o krok napřed před tímto hnutím! „FCI už nesmí
pouze sedět, ale musí mediálně konat!“ Věnovat peníze na propagaci
čistokrevného chovu psů.

8. Dopingová kontrola


Množí se stále víc případy dopingu psů. Momentálně je třeba prověřit právní
možnosti kontroly dopingu na výstavách. Jedná se o náročné dvojití testy, dosud
přesně nespecifikovaný a nebo nezjištěný široký rozsah používaných látek a
proto je potřeba důsledně vymezit kontrolní možnosti. Spustit kontrolní proces je
momentálně nemožné, jakkoli by si to situace vyžadovala.
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9. Psaní posudků na MVP
Zahraniční rozhodčí, kteří neovládají jazyk země pořádající výstavu, mají diktovat
posudky v některém úředním jazyce FCI, nemá být zaznamenáván v překladu, ale
tak jak byl diktován. Rozhodčí se tak vyhne nepříjemným situacím, kdy jsou jeho
slova nevhodně přetlumočena a zapsána do posudku.
10. Volby presidenta, vice-presidenta a sekretáře komise
Na další dvouleté období byli do vedení výstavní komise zvoleni:
President: Barbara Miller – CH
Vice – president: Nicolas Schwab – Lux
Sekretář: Bojan Matakovič – CR

***
KOMISE ROZHODČÍCH EXTERÉRU FCI
1. února 2014
Jednání komise zahájil president p.Horst Kliebenstein
1. Plnění usnesení ze zasedání komise v Cartageně









Seznam evropských rozhodčích na Webu. (Splněno)
o Kontrakt pro rozhodčí-smlouva vypracovaná na ochranu práv
rozhodčího (v procesu)
Nařízení důslednosti při udělování titulů na výstavách. Tituly a šampionáty
mají být uděleny pouze jedincům odpovídajícím standardu, morfologicky a
psychicky zdravým a nevykazujícím žádné známky onemocnění! Nikdy
nemůže být šampiónem nebo vítězem plemene pes, který tomu neodpovídá!
Nařízení bude zveřejněno na stránkách FCI.
Presentaci o národních plemenech splnili pouze 3 země !
Nové pravidlo AKC nařizující testy všem rozhodčím FCI, kteří budou
posuzovat na výstavách AKC. Nařízení bude znova projednáno s AKC
Pravidlo pro rozhodčí, kteří změnili zemi pobytu. (aplikováno)
Příspěvek rozhodčím na MVP (Fee) je změněn a činí 50 Euro za den, kdy
posuzuje a 35 Euro den před výstavou. Platnost od 1.1.2014
Vyžádání fotografie ideálního představitele plemene na uveřejnění ke
standardu. Uplatnit při nových úpravách standardů. (bylo pouze projednáno
v rámci komunikace)

2. Vzájemné uznávání rozhodčích FCI a KC vyžaduje další projednání. Budou
stanoveny nové termíny.
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3. Evropský seznam rozhodčích je zveřejněn na webové stránce http://www.judgefci.org
Funguje bez závad a je využíván. Případné návrhy na vylepšení či doplňující informace
je třeba předložit jako návrh na vylepšení cestou komise.
4. Informace o rozhodčích s pozastavenou činností. Jsme jediná čl.země která
pozastavení činnosti omezila pouze na zahraničí a není z toho zřejmé co je toho
důvodem, resp.v čem nebo proč se liší posuzování v zahraničí od domácího
posuzování.
5. Presentace plemen
Dlouhodobá výzva na zaslání instruktážní informace o národních plemenech.
Doposud reagovaly pouze 3 země . Předloha PP je k disposici. Poslední termín na
zaslání je 1.7.2014. PP mají být upraveny tak, aby byly použitelné pro vzdělávání
rozhodčích a je třeba, aby byly k disposici v angličtině.
6. kontrola dodržování pravidel FCI při jmenování „ all round“ rozhodčích
Stoupá počet případů rozhodčích pro všechna plemena aniž by všichni odpovídali
pravidlům FCI.
 Jmenování všestranného rozhodčího by měla předcházet 10ti letá praxe od doby,
kdy rozhodčí získá statut skupinového rozhodčího pro svou první skupinu.


Každé schválení musí být oznámeno oficiálním tiskopisem, podepsané osobně
presidentem/předsedou vrcholné členské organizace FCI. Tiskopisy kontroluje
FCI za pomoci komise pro rozhodčí. Platnost od 1.1.2014

7. Chemická – hormonální kastrace psů (samců)
I když v tomto případě nedochází k odstranění varlat, varlata mohou být zmenšená. Pes
není funkční z hlediska rozmnožování.
 Platí pravidlo, že jakákoliv kastrace je proti standardům plemen a proto i psi po
chemické kastraci se nemohou účastnit výstav.
 Abnormality varlat, (chybějící, velmi malá , či nadměrně veliká a deformovaná)
jsou diskvalifikující vadou ve všech třídách.
8. Diskuse o rozdílnosti typu psů v rámci jednoho plemene v různých zemích
(Tzv.americký typ, evropský typ, i rozdíly na jenom kontinentu…)
Stále častěji se stává, že šampióni a často i vítězové skupin jsou psi, kteří jsou
výrazně rozdílní v typu. Mj. je to ovlivněno i tím, z jaké „oblasti“ rozhodčí pochází.
Velmi často se to objevuje u plemen jako je zlatý retriever, kokršpaněl, ale třeba i
novofundlandský pes a jiných. Vítěz skupiny v USA může být na výstavě v Evropě
oceněný i známkou VD či dokonce D. A nebo naopak a to dokonce i v rámci Evropy.
Rozdíly jsou někdy naprosto enormní.
 Při pokusem prodiskutovat tento problém na nevyšších úrovních FCI a KC
nedošlo k souhlasnému stanovisku.
 Nadále je potřeba dodržovat jako první pravidlo, že přednost má funkčnost a
morfologické znaky + psychické zdraví psa.
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Rozhodčí musí respektovat vývoj plemene v každé oblasti.

9. Holandský Kennel Klub se rozhodl s účinností od 1.1.2014 zakázat odstraňování
paspárků. Některé standardy však jejich odstranění vyžadují. Jak mají rozhodčí
postupovat v tomto případě?
 Každým rokem stoupá počet zemí zakazujících operační úpravy psů
z kosmetických důvodů
 FCI respektuje právní stav v každé zemi. Je však tolik různých nařízení a
rozličného druhu, že je těžké je sledovat, natož implementovat.
 Rozhodnutí FCI: Odstranit ze všech standardů zmínky týkající se medicínských
a kosmetických zásahů do exteriéru.
10. BSI – Breed Specific Instruction (Představení projektu)
Iniciativa Skandinávských zemí, které vypracovaly instrukce na specifické sledování
některých plemen za účelem sledování výskytu některých znaků, které by mohly mít
negativní vliv na jejich zdraví a zdravotní prosperitu., (životní pohodlí)







Byla vypravována pravidla sledování a reportu, týkající se výskytu určitých
znaků u 45 plemen.
Reporty se statisticky vyhodnocují
Psi s vyjmenovanými problémy by neměli na výstavách získávat tituly, být
šampióni, a vítězi plemen.
Všechny usměrnění jsou pouze doporučení a v dlouhodobém výhledu by měla
vést k ozdravění celé populace vybraných plemen.
Zápory projektu: Stigmatizace dotčených plemen a možná negativní presentace
čistokrevného chovy (čistokrevní psi=nemocní psi)
Projekt vyžaduje důsledné vysvětlení jak pro veřejnost, tak pro chovatele, aby se
předešlo risiku negativního vnímání. Doporučuje se včak o něm hovořit,
resp.probírat ho, pouze v kruhu rozhodčích s následnou aplikací.

11. Volba presidenta, vice-presidenta a sekretáře Komise rozhodčích exteriéru psů FCI
Na další dvouleté období byli do vedení výstavní komise zvoleni:
President: John Wauben – Holandsko
Vice – president: Adrian Landarte - Uruguay
Sekretář: Anne-Marie Class – Francie
_____________________________________________________________________

Společné zasedání Výstavní komise FCI a Komise rozhodčích exteriéru FCI
2.2.2014
1. Kontrola usnesení ze zasedání v Cartageně 2013
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Oběžníky FCI jsou na webových stránkách FCI: Doporučeno je sledovat všem
rozhodčím



Vypracování právního kontraktu pro rozhodčí – bude v krátkosti zveřejněno



Věk rozhodčích – horní hranice: Na rozhodnutí každé čl.země



Chemická kastrace – byla znovu projednána na současném zasedání



Junior handling – změny pravidel musí být dopracované



Rozhodčí pro JH musí mít rovnocenné podmínky, péči a náhradu nákladů jako
každý jiný rozhodčí na výstavě – požádat oficiálně FCI o zařazení do výstavního
řádu.

2. Zrušení posuzování na poslední chvíli


V případě zrušení posuzování rozhodčího (z obou stran) může vést k fin.ztrátám



Doporučeno používat kontrakt (bude zaslán všem členům FCI – nutno přeložit) na
ochranu obou stran.



V kontraktu jsou vymezeny důvody, které se mají akceptovat v případě zrušení
posuzování



Důvody na zrušení musí být prokazatelné



Doporučení pro členské země: Zjistit možnost pojištění rozhodčích pro případ
odůvodněného zrušení posuzování a snášení ztrát z toho plynoucích.

3. Nově otevřena diskuse o chemické kastraci


Ponechat ve výstavní řádu původní znění

4. Požadavek na komisi pro standardy, aby důsledně sledovala texty standardů a
iniciovala odstranění textů, které vyžadují veterinární zásah – kosmetické a
exteriérové úpravy (kupírování) a tvrzení, která nejsou v souladu s vědeckým poznáním
(diskvalifikující vady, které nejsou geneticky podmíněny, P1,M3)
FCI nemůže měnit standardy a proto je nutné, aby každá členská země zrevidovala standardy
svých národních plemen a zaslala je FCI.
5. On-line katalogy
Země, které z úsporných důvodů zavedly on-line katalogy na výstavách , je mohou
zveřejnit teprve tehdy, až je tištěná verse k disposici vystavovatelům, kteří dostávají
tištěnou versi.
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6. POČTY POSUZOVANÝCH PSŮ JEDNÍM ROZHIODČÍM


Počet posuzovaných psů s psaním posudků max.80. Počet posouzených psů bez
posudku 80-150. Počet psů posouzených na výstavě jedním rozhodčím nesmí
překročit 150 v jeden den.



V případě nedodržení tohoto pravidla, (i kdyby rozhodčí souhlasil s vyšším
počtem posouzených psů), může být organisátoru odebrána možnost v budoucnu
organizovat výstavu.



Toto pravidlo je na ochranu vystavovatelů právo na důkladné posouzení a stejně
tak na ochranu rozhodčích – psychická hygiena práce rozhodčích



Tuto informaci uvést i v katalogu výstav – informovanost vystavovatelů.



FCI bude požádána o zaslání oběžníku s touto informací.

7. Počty rozhodčích, kteří posuzují na světových výstavách a na výstavách sekcí FCI
(reakce na list rozhodčích na WDS v Miláně)


Procentuální složení rozhodčích na těchto výstavách: max.25% organizující
země, 70% ostatní země FCI, 5% země mimo FCI.



Odůvodnění: Procentuální složení se má dodržovat, protože jde o výstavy FCI a
nikoliv národní výstavy. Všichni rozhodčí, včetně pořádající země, mají ovládat
jeden z jazyků FCI a měli by v nich posuzovat.

K tomuto bodu byla vzrušená rozprava a názor delegátů nebyl jednotný-jiná je situace
v zemích s rozvinutou kynologií a kynologickou tradicí a jiná je situace v malý zemích
s rozvíjející se kynologií. Naproti tomu jiná stanoviska upozorňovali, že i v kynologicky
rozvinutých zemích při velkém podílu domácích rozhodčích je ohrožena objektivita,
resp.vyváženost vůči zahraničním vystavovatelů a jako příklad byla uváděna právě zmíněná
Itálie.
8. V případě, že členské organizace registrují neplatiče na výstavách a nebo osoby
mající zákaz chovat, vystavovat a předvádět psy, mají tento seznam zaslat na FCI,
aby vytvořil aktualizoval registr FCI těchto osob.
9. Určení míst dalších zasedání Výstavní komise FCI a Komise rozhodčích exteriéru
FCI
2015 – Lucembursko
2016 – Filipíny
2017 – Rusko
Zprávu podává: Jiří Janda
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